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Наклад 1 ООО прим . 

Матеріали друкуються мовою 
оригіналу (українською або 
російською) . 
В ідповідальність за зм іст на 
дано"/ інформаці/ несуть автори 

матер і ал і в. 
Думка редакціІ може. не співпа
дати з думкою авторІв. 

Передрук публ ікаціі зді й снювати 
тільки за згодою редакції. 
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